ΟΠΑΠ: Τα Ευχοστολίδια πραγματοποιούν κι
εφέτος τα Χριστούγεννα χιλιάδες παιδικές ευχές
Όλοι μαζί στηρίζουμε τα παιδιά από την «Κιβωτό του Κόσμου» και «Το Χαμόγελο του
Παιδιού».

Χιλιάδες παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη θα δουν, για όγδοη χρονιά, τις
χριστουγεννιάτικες ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα μέσα από την
πρωτοβουλία Ευχοστολίδια, που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ. Παραμένοντας ενεργά
δίπλα στην ελληνική κοινωνία και στη νέα γενιά, ο ΟΠΑΠ μας καλεί όλους να
συμμετάσχουμε κι εφέτος τα Χριστούγεννα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή
προσφοράς και αγάπης, με στόχο να εκπληρωθούν οι ευχές χιλιάδων παιδιών
από τους οργανισμούς «Κιβωτός του Κόσμου» και «Το Χαμόγελο του
Παιδιού».
Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους σε ζωγραφιές, τις οποίες έχουμε
τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακά. Από σήμερα κιόλας,
μπορούμε να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Ευχοστολίδια ή
να κατεβάσουμε δωρεάν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ», όπου
θα βρούμε τις ζωγραφιές-ευχές των παιδιών. Για να εκπληρώσουμε μία ή και
περισσότερες ευχές, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής απλά βήματα:
▪
▪

▪

Επιλέγουμε την παιδική ζωγραφιά-ευχή που θέλουμε να
πραγματοποιήσουμε
Αγοράζουμε διαδικτυακά το δώρο που ανταποκρίνεται στην ευχή, μέσω
των συνεργαζόμενων e-shops των καταστημάτων Μουστάκας, Zakcret
και των εκδόσεων Ψυχογιός
Στέλνουμε τη δική μας ευχή στο παιδί που θα λάβει το δώρο

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε την αυθεντική ζωγραφιά κάθε
ευχής που πραγματοποιούμε, για να θυμόμαστε τη σημαντική μας προσφορά.
37.353 παιδικές ευχές και 42 έργα υποστήριξης

Η πρωτοβουλία Ευχοστολίδια άρχισε το 2014, στο πλαίσιο της στρατηγικής
του ΟΠΑΠ για την εταιρική υπευθυνότητα. Στη διάρκεια των τελευταίων επτά
ετών, τα Ευχοστολίδια έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 37.353
χριστουγεννιάτικες ευχές παιδιών που φιλοξενούνται ή υποστηρίζονται από
φορείς σε όλη την Ελλάδα.
Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ έχει υλοποιήσει 42 έργα υποδομής και υποστήριξης
στους φορείς που συμμετείχαν στα Ευχοστολίδια τα προηγούμενα χρόνια. Στο
πλαίσιο της εφετινής δράσης, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει βελτιωτικές
εργασίες στο σπίτι του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Αρχαία
Κόρινθο και εργασίες για τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου και την
τοποθέτηση φωτισμού και εξοπλισμού στο νέο σπίτι φιλοξενίας του
οργανισμού «Κιβωτός του Κόσμου» στην Αθήνα.
Στα έργα που θα υλοποιήσει ο ΟΠΑΠ στους δύο οργανισμούς, μπορούμε να
συμβάλουμε όλοι μας, με συμβολικό τρόπο, μέσα από την εφαρμογή «Ομάδα
Προσφοράς ΟΠΑΠ». Κατεβάζοντας δωρεάν την εφαρμογή και παίρνοντας
μέρος στις δοκιμασίες της, συγκεντρώνουμε πόντους, οι οποίοι θα
μετατραπούν από τον ΟΠΑΠ σε έργα για την υποστήριξη των δύο
οργανισμών.
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